s de seguro do assalariado do ano 2021

s
furigana

o

Confirmação
do pagador
do salàrio

◎

o

Montante de prêmios de
Categoria de
seguro e de outros prêmios
prêmios do seguro
pagos por você durante
contra terremoto este ano referente à categoria
especificada na coluna da
ou antigo prêmio
esquerda (montante após a
o de seguro contra
dedução da distribuição de
perdas a longo
superàvit etc.)
prazo

Confirmação
do pagador
do salàrio

ou

o

ienes

mios

s

s

os

s
+
s

Dedução dos prêmios do seguro social
o

na

ienes
na

o

ienes

á
De 25.001 ienes até 50.000 ienes (Inclusive)

Dedução de contribuição para auxílio
mútuo às empresas de pequeno porte etc.

mios

D
mios

dos

d

o
mios

Nome do beneficiàrio
dos prêmios de
seguro

Pressoas que assumem os
prêmios de seguro

Relação
familiar

mios
ienes

o

De 50.001 ienes até 100.000 ienes (Inclusive)

ou mais

(ポルトガル語版)

Prêmios d seguro de
vida geral
Prêmios d seguro de
cuidados de enfermagem
Prêmios d seguro de
pensão individual
(Nota)

Antigo prêmio de seguro de Novo prêmio de seguro de
vida
vida
−

Prêmio de seguro de
cuidados de enfermagem

Antigo prêmio de seguro de Novo prêmio individual de
pensão individual
seguro de pensão

1. O montante de dedução para prêmios de seguro de vida é montante (máximo de
120.000 ienes) da soma de cada dedução calculada com base na fórmula da
frente deste formulário, de acordo com as categorias "Prêmios d seguro de
vida geral", "Prêmios d seguro de cuidados de enfermagem" e "Prêmios d
seguro de pensão individual".
Em relação ao "Prêmios d seguro de vida geral" e o "Prêmios d seguro de
pensão individual", circule a respectiva opção do campo se "Categoria
de novo ou antigo".
Os contratos de seguro etc., equivalentes ao "Prêmios d seguro de vida geral" ou
"Prêmios d seguro de cuidados de enfermagem" são limitados àqueles em
que todos os beneficiários do montante do seguro etc. baseados nos
.
contratos etc. são você, seu cônjuge ou outros
Além disso, os contratos de seguro etc. equivalentes ao "Prêmios d seguro
de pensão individual" são limitados àqueles em que o beneficiário da
pensão baseados nos contratos será você ou o seu cônjuge, sendo apenas um
dos dois quando ambos estiverem vivos.

Os prêmios de seguros contra terremotos sujeitos à dedução são os prêmios de seguros ou
outras contribuições pagos este ano com base em um contrato de seguro contra perdas etc.
(doravante "prêmios d seguro contra terremotos"), onde a habitação em que você ou
que residem juntos, seja sempre utilizada como residência e os bens de uso
os
doméstico são normalmente necessários para a vida dessas pessoas estão cobertos como o
objetivo do seguro ou auxílio mútuo, bem como a perda por danos resultantes de
incêndio, perda, aterramento ou enxurrada causados diretamente ou indiretamente por
terremoto, erupção vulcânica ou tsunami (doravante "danos por terremoto etc.") são
cobertos pelo seguro ou auxílio mútuo.
Além disso, prêmios de seguro e contribuições pagos durante este ano com base em contratos
de seguros contra perdas a longo prazo etc. (Nota 1) celebrados até 31 de dezembro de
2006 (inclusive) (doravante “antigo prêmio de seguro contra perdas a longo prazo”) podem ser
deduzidos como prêmios d seguro contra terremotos.
No entanto, se um contrato de seguro contra perdas, etc. se enquadrar em qualquer uma das
categorias de contrato de seguro contra perdas, etc. ou seguro contra perdas a longo prazo, etc.,
cujo seguro ou auxílio mútuo é pago por danos por terremoto, etc., será enquadrado somente
na categoria do contrato referente a um dos seguros que deverá ser escolhido, sendo calculado
o montante de dedução para deduções de seguro contra terremotos.
No que diz respeito ao montante de prêmios de seguro contra terremotos ou de antigos seguros
contra perdas a longo prazo a serem deduzidos, devem ser verificados através dos
comprovantes emitidos pela companhia de seguro contra perdas etc.

No que diz respeito aos prêmios de
seguro de vida antigos dentre os
prêmios de seguro de vida gerais, os
certificados daqueles que montante do
seguro excede 9.000 ienes por contrato
(montante restante após a dedução da
distribuição dos excedentes e
gratificações) e em relação ao montante
de seguro que não são dos prêmios de
seguro de vida antigos, todos os
certificados são
exigidos,independentemente do
valor.Além disso, no que diz respeito
aos prêmios de seguro de vida pagos em
conformidade com as disposições
especiais para grupos, especificamente
do local de trabalho, se o representante
do local de trabalho ou o seu procurador
confirmar que não existem erros
no"Montante de prêmios de seguro e de
outros prêmios pagos por "você"durante
este ano" e "Destinatário do
seguro etc." preenchidos neste
formulário de declaração não será
necessário anexar os certificados.
* Ao fornecer os itens que devem ser
preenchidos no formulário de declaração
de dedução dos prêmios de seguro através
de um meio eletromagnético, no lugar de
fornecer ou apresentar os comprovantes
que devem ser anexados no referido
formulário, os itens que devem estar
preenchidos nos respectivos comprovantes
podem ser fornecidos ao pagador do
salário através de meio eletromagnético.

Certificados emitidos pelas
companhias de seguro contra perdas
etc.
Todos os certificados são exigidos,
independentemente do montante do
prêmio do seguro.Os prêmios de
seguros contra danos pagos em
conformidade com as disposições
especiais para grupos serão tratados
como prêmios de seguro de vida.
* Ao fornecer os itens que devem ser
preenchidos no formulário de declaração
de dedução dos prêmios de seguro através
de um meio eletromagnético, no lugar de
fornecer ou apresentar os comprovantes
que devem ser anexados no referido
formulário, os itens que devem estar
preenchidos nos respectivos comprovantes
podem ser fornecidos ao pagador do
salário através de meio eletromagnético.

Prêmios do seguro contra
terremoto etc.

Data de celebração do contrato
ntes de 31 de
1º de
dezembro de 2011 (antigos
janeiro de 2012 (novos
prêmios de seguro etc.)
prêmios de seguro etc.)

emitidos
C
companhias de seguros de vida etc.

Extensão dos prêmios de seguros etc. sujeitos à dedução

Prêmios do seguro social

Prêmios de seguro de vida

Os prêmios de seguro de vida que estão sujeitos à dedução são determinados prêmios de seguro
ou outras contribuições pagas neste ano sob um determinado contrato de seguro de vida etc.
(incluindo aqueles que estabelecem o pagamento de pensão) ou um determinado contrato de
seguro que é pago devido a despesas hospitalares e médicas causadas por doença ou lesão
física.
Os prêmios de seguro e demais contribuições que estão sujeitos à dedução são classificados
como segue, dependendo do conteúdo do contrato de seguro, data de celebração do contrato
etc., devendo-se verificar se cada prêmio de seguro está sujeito à dedução nos comprovantes
emitidos pela respectiva companhia de seguros de vida e verificar a categoria do seguro,
preenchendo o campo determinado para cada um.

Documentos a serem anexados
(Nota)

(v)
(vi)

Para os prêmios e contribuições
descritos em (v) à esquerda,
certificados emitidos pelo Ministério
da Saúde, Trabalho e Bem-Estar ou
o respectivo fundo de pensão
nacional
Exceto o item (v), não é necessário
anexar comprovantes.

Prêmio de seguro da pensão nacional ou contribuição suportada como inscrito no fundo
de pensão nacional
Prêmio de pensão para agricultores ou prêmio de seguro de trabalho do seguro
desemprego
(Nota) 1. Os prêmios de seguro social deduzidos do salário estão sujeitos à dedução
sem a necessidade de uma nova declaração preenchendo este formulário.
Certifique-se de que não tenha incluído itens não pagos ou contribuições
antecipadas que excedam 1 ano (excluindo determinadas contribuições
adiantadas baseadas em leis e regulamentos).

As seguintes contribuições pagas por você neste ano fiscal estão sujeitas à dedução.
Contribuições relacionados ao contrato de auxílio mútuo com a Organização para
Pequenas e Médias Empresas e Inovação Regional (exceto o antigo contrato de auxílio
mútuo tipo 2)
(ii) Contribuições dos pensionistas corporativos estabelecidos na Lei de Pensões de
Contribuição Definida
(iii) Contribuições dos participantes de um plano de pensão estabelecido na Lei de Pensões
de Contribuição Definida
(iv) Contribuições relacionados ao contrato que atende determinados requisitos do sistema
de auxílio mútuo para apoiar pessoas portadores de deficiências físicas e mentais
aplicados para portadores de deficiência mental ou física, estabelecidos em
regulamentos de entidades públicas locais
(Nota) A contribuição para auxílio mútuo às empresas de pequeno porte deduzidas do
salário está sujeita à dedução sem a necessidade de uma nova declaração
preenchendo este formulário.
(i)

Documentos a serem anexados

1. Entre os contratos de seguros contra perdas etc. prescritos no artigo 77,
parágrafo 1º da Lei do Imposto de Renda antes da reforma tributária no ano
fiscal de 2006, excluem-se os contratos com disposições especiais para pagar
um rendimento de vencimento após expirar do período do seguro ou do
10 anos
,
período de auxílio mútuo etc. e esse período seja
1º de janeiro
limitados àqueles cujo contrato não foi alterado
de 2007 e o início do período de seguro ou período de auxílio mútuo
do contrato etc. seja após a referida data.
2. Em relação ao campo "Categoria de prêmios d seguro contra terremoto
antigo prêmio de seguro contra perdas a longo prazo", circule a
respectiva opção conforme seja um prêmio de seguro contra terremotos ou
antigo prêmio de seguro contra perdas a longo prazo.

Os seguintes prêmios de seguro suportado por você ou
que residem no
mesmo domicílio que foram pagos neste ano fiscal por você estão sujeitos à dedução.
(i) Prêmio do seguro nacional de saúde e seu respectivo imposto
(ii) Prêmio do seguro de saúde, seguro de previdência corporativa e prêmio de seguro
para tripulante (incluindo a parte que deve ser suportada pelo segurado com renovação
opcional)
(iii) Prêmio de seguros baseado na lei referente à garantia de assistência médica para
idosos (prêmio do seguro do sistema de seguro médico para pessoas de idade avançada)
(iv) Prêmio do seguro de enfermagem estipulado pela Lei de Seguro de Cuidados de
Enfermagem

Contribuição para auxílio mútuo
às empresas de pequeno porte etc.
de pequeno porte.

Extensão dos prêmios de seguros etc. sujeitos à dedução

Prêmios do seguro contra terremoto etc.

Local para anexar os comprovantes.
Quando não for possível anexar os comprovantes devido atraso na sua emissão, na condição de apresentar até 2022/01/31
será possível receber a dedução.

 Sobre extensão dos prêmios de seguros sujeitos à dedução e os documentos a serem anexados

Comprovantes emitidos pela
Organização para Pequenas e
Médias Empresas e Inovação
Regional, Associação do Fundo
Nacional de Pensão e entidades
públicas locais
Todos os c
são exigidos,
independentemente do montante da
contribuição.

